
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

14 березня 2016 року Старокостянтинів 93/2016-р 

 
Про затвердження заходів з 

підготовки та проведення в місті 30-х 

роковин Чорнобильської катастрофи 

 

 

З метою належної організації підготовки та проведення в місті заходів до 30-х 

роковин Чорнобильської катастрофи, відповідно до Указу Президента України від            

14 грудня 2015 року №702/2015 «Про заходи у зв’язку з 30-ми роковинами 

Чорнобильської катастрофи» та керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

1. Затвердити заходи з підготовки та проведення в місті 30-х роковин 

Чорнобильської катастрофи згідно з додатком. 

2. Виконавцям заходів забезпечити їх реалізацію, про що інформувати управління 

соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради до 01 травня 2016 року 

та до 01 січня 2017 року. 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 

голови, начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради     

Камінську В.К. 

 

 

 

 
Міський голова                              підпис                                                          М. Мельничук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                           Додаток  

                                                                                               до розпорядження міського голови 

                                                                                              14 березня 2016 року  №93/2016-р 
 

Заходи 

з підготовки та проведення в місті 30-х роковин 

Чорнобильської катастрофи 

 

№  

п/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні за виконання та 

учасники заходу 

1 2 3 4 

1. Забезпечити проведення засідань 

організаційного комітету з підготовки 

та проведення 30-ї річниці 

Чорнобильської катастрофи. 

березень-

квітень  

2016 року 

Управління соціального захисту 

населення, організаційно-

контрольний відділ виконавчого 

комітету міської ради. 

2. Підготувати пропозиції щодо 

відзначення почесними грамотами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради 

учасників ліквідації наслідків аварії на 

ЧАЕС. 

до 15 

квітня  

2016 року 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

міської ради. 

Рекомендувати міському 

осередку Всеукраїнської 

громадської організації «Союз 

Чорнобиль України». 

3. Провести зустрічі з учасниками 

ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, 

представниками міського осередку 

Всеукраїнської громадської організації 

«Союз Чорнобиль України» за участю 

керівників структурних підрозділів 

виконавчого комітету міської ради, 

причетних до розв’язання питань 

соціального захисту громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи. 

квітень, 

грудень  

2016 року 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

міської ради. 

Рекомендувати міському 

осередку Всеукраїнської 

громадської організації «Союз 

Чорнобиль України». 

4. Забезпечити проведення «круглого 

столу» з питань подолання наслідків 

Чорнобильської катастрофи. 

квітень  

2016 року 

Управління освіти, управління 

соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської 

ради. 

5. Провести роботу з благоустрою біля 

пам’ятного знаку «Мирний атом»,  

могил померлих чорнобильців. 

квітень  

2016 року 

КРБШП, територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

виконавчого комітету міської 

ради. 

6. Організувати та провести мітинг – 

реквієм «Чорнобиль. Трагедія. 

Пам'ять». 

26 квітня  

2016 року 

Відділ культури, туризму та 

охорони культурної спадщини, 

організаційно-контрольний 

відділ виконавчого комітету 

міської ради.  

Рекомендувати міському 

осередку Всеукраїнської 

громадської організації «Союз 

Чорнобиль України». 
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   Продовження додатку 

1 2 3 4 

7. Сприяти у посиленні соціального 

захисту інвалідів, учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

щодо надання передбачених 

законодавством пільг та компенсацій. 

протягом 

2016 року 

Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету міської 

ради.  

Рекомендувати 

Старокостянтинівській 

центральній районній лікарні, 

комунальному закладу 

«Старокостянтинівський центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги», управлінню 

Пенсійного фонду України в 

Старокостянтинівському 

районі, міському осередку 

Всеукраїнської громадської 

організації «Союз Чорнобиль 

України». 

8. Забезпечити своєчасне призначення та 

перерахунок пенсій. 

протягом 

2016 року 

Управління Пенсійного Фонду 

України в 

Старокостянтинівському 

районі. 

9. Забезпечити надання інформаційної,  

правової, консультативної допомоги з 

питань пенсійного забезпечення 

громадян, постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи. 

протягом 

2016 року 

Управління Пенсійного Фонду 

України в 

Старокостянтинівському 

районі. 

10. Забезпечити проведення прийому з 

особистих питань з постраждалими 

громадянами, сім’ями, що втратили 

годувальника, дітьми-інвалідами. 

протягом 

2016 року 

Управління Пенсійного Фонду 

України в 

Старокостянтинівському 

районі. 

11. Провести зустрічі керівництва міста з 

громадянами, які потерпіли внаслідок 

аварії на ЧАЕС, з метою обговорення 

актуальних питань захисту прав та 

інтересів ліквідаторів та їх родин. 

протягом 

року 

Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету міської 

ради. 

12. Надати матеріальну допомогу 

ліквідаторам аварії на ЧАЕС та вдовам 

померлих ліквідаторів. 

квітень  

2016 року 

Управління соціального 

захисту населення, фінансове 

управління виконавчого 

комітету міської ради. 

13. Забезпечити санаторно-курортне 

лікування  ліквідаторів аварії на ЧАЕС. 

протягом 

2016 року 

Управління соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету міської 

ради. 

14. Забезпечити безкоштовне медичне 

обстеження учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС. 

протягом 

2016 року 

Рекомендувати 

Старокостянтинівській 

центральній районній лікарні, 

комунальному закладу 

«Старокостянтинівський центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги». 

  



3 

Продовження додатку 

1 2 3 4 

15. Організувати в навчальних закладах 

міста тематичні зустрічі, уроки за 

участю громадян, які переселилися з 

радіоактивних забруднених територій, 

учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС. 

березень-

квітень  

2016 року 

Управління освіти 

виконавчого комітету міської 

ради. 

16. Провести конкурс малюнків дітей 

навчальних закладів, за результатами 

якого організувати тематичну виставку. 

квітень  

2016 року 

Управління освіти 

виконавчого комітету міської 

ради. 

17. Організувати виставку творчих робіт 

учнів Старокостянтинівської дитячої 

художньої школи «Дзвони Чорнобиля». 

березень  

2016 року 

Відділ культури, туризму та 

охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської 

ради. 

18. Забезпечити проведення тематичних 

мистецьких заходів у закладах культури 

міста.  

березень - 

травень  

2016 року 

Відділ культури, туризму та 

охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської 

ради. 

19. Організувати в бібліотеках міста 

інформаційні виставки присвячені 30-

річниці аварії на ЧАЕС. 

протягом 

2016 року  

Відділ культури, туризму та 

охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської 

ради. 

20. Забезпечити проведення мистецького 

заходу для дітей, які потерпіли 

внаслідок аварії на ЧАЕС. 

 

 

квітень  

2016 року 

Управління у справах сім’ї та 

молоді, відділ з питань 

внутрішньої політики 

виконавчого комітету міської 

ради. 

21. Забезпечити поширення інформації 

щодо проведення заходів до 30-річниці 

аварії на ЧАЕС через групи в 

соціальних мережах («Молодь 

Старокостянтинова», «Я люблю 

Старокостянтинів») з метою кращого 

інформування молоді про 

Чорнобильської катастрофу. 

березень-

травень  

2016 року 

Управління у справах сім’ї та 

молоді виконавчого комітету 

міської ради. 

22. Підготувати та провести радіопрограми 

під рубрикою «Дзвони Чорнобиля — 

30-й рік після трагедії». 

квітень-

травень  

2016 року 

Редакція міського 

радіомовлення. 

23. Підготувати та опублікувати цикл 

статей під рубрикою «Чорнобиль, як це 

було...» 

березень-

травень  

2016 року 

Редакція газети «Наше місто». 

24. Забезпечити широке висвітлення 

заходів, пов’язаних із 30-ми роковинами 

Чорнобильської катастрофи та 

проведенням Року вшанування 

учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС і пам'яті жертв 

Чорнобильської катастрофи в засобах 

масової інформації. 

протягом 

року 

Редакція міського 

радіомовлення, 

редакція газети «Наше місто». 

 

 

Керуючий справами                                         підпис                                                  В. Янзюк 


